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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиции 2002/985, 2002/1112, 2003/609, 2003/732, 2004/107, 2004/926, 
2005/445, 2005/470, 2005/566, 2005/875, 2005/877, 2005/895, 2006/254, 
2006/443, 2007/124, 2007/308, 2007/309, 2007/391, 2007/392, 2007/397, 
2007/451, 2007/475, 2007/476, 2007/478, 2007/538, 2007/542, 2007/544, 
2007/546, 2007/557, 2007/558, 2007/580, 2007/608, 2007/609, 2007/610, 
2007/611, 2007/612, 2007/617, 2007/618, 2007/619, 2007/620, 2007/622, 
2007/752, 2007/1051, 2007/1058, 2009/0478 и 2009/1049

Относно законодателството за териториално планиране и градоустройство във 
Валенсия (бившият LRAU, понастоящем LUV) 

1. Резюме на петицията

Резюметата се съдържат в различни предишни съобщения за членовете на ЕП.
Съответните документи за справка са:
За: 0985-02 CM 650375; За: 1112-02 CM 650375;
За: 0609-03 CM 650375; За: 0732-03 CM 650375;
За: 0107-04 CM 650375; За: 0926-04 CM 650375;
За: 0445-05 CM 650375; За: 0470-05 CM 650375;
За: 0566-05 CM 650375; За: 0875-05 CM 650375;
За: 0877-05 CM 650375; За: 0895-05 CM 650375;
За: 0254-06 CM 723402; За: 0443-06 CM 679806;
За: 0124-07 CM 713621; За: 0308-07 CM 747542;
За: 0309-07 CM 747544; За: 0391-07 CM 747545;
За: 0392-07 CM 720418; За: 0397-07 CM 713873;
За: 0451-07 CM 720418; За: 0475-07 CM 720508;
За: 0476-07 CM 720508; За: 0478-07 CM 720508;
За: 0538-07 CM 720418; За: 0542-07 CM 720512;
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За: 0544-07 CM 720512; За: 0546-07 CM 720513;
За: 0557-07 CM 720512; За: 0558-07 CM 720512;
За: 0580-07 CM 729464; За: 0608-07 CM 720517;
За: 0609-07 CM 720517; За: 0610-07 CM 720517;
За: 0611-07 CM 720517; За: 0612-07 CM 720517;
За: 0617-07 CM 720517; За: 0618-07 CM 720517;
За: 0619-07 CM 723402; За: 0620-07 CM 723402;
За: 0622-07 CM 747547; За: 0752-07 CM 747543;
За: 1051-07 CM 746030; За: 1058-07 CM 746031;

0478/2009:
Вносителката на петицията изразява загриженост относно положението в нейното село, 
по-конкретно в близост до нейния дом. Тя отправя твърдения за измами при 
планирането, палежи, незаконна сеч и фалшифициране на документи и техническа 
информация с цел да се улесни строителната дейност. Тя също твърди, че не са 
публикувани никакви покани за участие в търг за финансирани от ЕС проекти за 
жилищно строителство. Освен това съгласно законодателството в областта на 
градоустройството, данните в регистрите се обявяват за невалидни и фалшифицират, а 
заинтересованите страни се държат в неведение. Вносителката на петицията призовава 
Европейския парламент спешно да проучи тези въпроси.

1049/2009:
Вносителят протестира, че Министерство на жилищното строителство към 
Регионалното правителство на Андалусия и Общинският съвет на La Carolina са 
определили за застрояване земя, на която могат да бъдат построени 600 социални 
жилища. Общинският съвет е одобрил регулацията, което от своя страна означава 
обявяване на земята за обществена собственост и задължителното закупуване на 
земята. Вносителят възразява срещу това, като твърди, че не е бил надлежно уведомен. 
Планът е публикуван в Официалния вестник на провинция Jaen на 19.03.2009 г.

2. Допустимост

Допустимостта може да бъде проверена във всяко съобщение за членовете на ЕП, 
посочено за справка.
0478/2009 е обявена за допустима на 7 юли 2009 г.;
1049/2009 обявена за допустима на 11 ноември 2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Комисията би желала да предостави актуална информация на вносителите на петиции 
относно етапа на развитие на процедурата за нарушение, започната от Комисията 
срещу Испания във връзка с несъответствието на законодателството за териториалното 
планиране и градоустройството във Валенсия (бившият LRAU, понастоящем LUV) с 
правилата за обществени поръчки на ЕС.

Комисията иска Съдът да постанови, че Испания не е спазила задълженията си 
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съгласно Директива 93/37/ЕИО1 относно обществените поръчки за строителство и 
Директива 2004/18/ЕО относно обществените поръчки за строителна дейност, доставки 
и услуги2, като възлага програми за интегрирани действия (PAI) съгласно регионалното 
законодателство за териториалното планиране и градоустройството във Валенсия 
(LRAU и LUV).

Вносителите могат да се запознаят с развитието на делото пред Съда на ЕО чрез 
интернет страницата на Съда на Европейските общности:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.

Комисията би желала да осведоми комисията по петиции относно решението на Съда 
на Европейския съюз (Дело C-308/06 Комисията срещу Испания) относно 
съответствието на някои разпоредби на законодателството за териториално планиране 
и градоустройство във Валенсия (бившият LRAU, понастоящем LUV) с правилата за 
обществени поръчки на ЕС.

Комисията заведе Дело C-306/08 срещу Испания поради несъвместимост на някои от 
разпоредбите на законодателството за регионално благоустройство във Валенсия с 
правилата за обществени поръчки на ЕС. В този контекст Комисията застъпи 
становището, че инструментът за благоустройство, предвиден в законодателството на 
Валенсия, известен като planes de actuación integrada (PAI), е включвал договори за 
обществени поръчки, чрез които общините са възлагали на частни предприемачи 
благоустройството на някои области и следователно тези договори са били предмет на 
законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, с което се гарантира 
равно третиране и прозрачност в процедурите за възлагане на поръчките.

Испания оспори тази позиция, като посочи в своя защита, че програмите за 
интегрирани действия (PAI) изобщо не са обществени договори и че са изцяло извън 
обхвата на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки.

С решението си от 26 май 2011 г., което не е обжалвано пред Комисията, Съдът е 
отхвърлил заведеното от нея дело.

Въпреки това в своето решение Съдът предостави някои полезни разяснения. По-
специално Съдът уточни, че, съгласно приложимото национално законодателство 
(LRAU и LUV), някои от дейностите, които са включени в програмите за интегрирани 
действия, по своето естество могат да отговарят на дейностите, указани в категория 12 
в приложение IA към Директива 92/50/ЕИО и IIA към Директива 2004/18/ЕО, свързани 
с услугите, посочени съответно в член 1, буква а) от Директива 92/50/ЕИО и член 1, 
параграф 2, буква г) от Директива 2004/18/ЕО. Следователно не може да се изключи, че 
                                               
1 Директива 93/37/ЕИО от 14 юни 1993 г. за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки за строителство, ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54.
2 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 

координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна дейност, доставка и 
услуги, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
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тези договори биха могли да бъдат квалифицирани като договори за обществена 
поръчка, които са предмет на директивите на ЕС за обществените поръчки, и 
следователно при сключването на такива договори следва да бъдат спазвани 
принципите на прозрачност и равно третиране.

Следователно според Комисията решението на Съда предоставя допълнителни насоки 
както за обществените органи, така и за националните съдилища в Испания относно 
правилата за обществените поръчки, приложими при възлагането на програмите за 
интегрирани действия.

Освен това Комисията отбелязва, че това решение не представлява общо утвърждаване 
на законодателството за регионално благоустройство във Валенсия.

Делото, заведено от Комисията в Съда на ЕС, както и съдебното решение, са 
съсредоточени единствено върху онези аспекти на законодателството на Валенсия в 
областта на благоустройството, които са свързани с обществените поръчки. Нито 
съдебното дело, нито решението се отнасят за други аспекти на това законодателство, а 
именно въпросите, свързани с отчуждаването, въздействието върху околната среда, 
определянето на земи за градско земеползване или целесъобразността на политиката за 
регионално благоустройство по принцип.

Вносителите могат да прегледат текста на съдебното решение чрез уеб сайта на Съда на 
ЕС:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es


